Vámosszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2005. ( X.28.) rendelte
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003.
(V. 19.) Kr. rendelet módosításáról
Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete ( továbbiakban
képviselő-testület) az 1990. évi LXV. Tv. 16 § (1) bekezdésében, valamint az Alkotmány
44/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 4/2003 (V. 19.) Kr. rendeletét
(továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
(1) A rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:
(1) A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő.
2.§
(1) A rendelet 19.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi (3) bekezdés lép:
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete feladatainak eredményesebb ellátása érdekében az
alábbi állandó bizottságokat hozza létre, és létszámukat a következők szerint állapítja meg:
Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Környezetvédelmi Bizottság

3 fő
5 fő
5 fő
3.§

(2) A 22.§ az alábbi (11), (12) bekezdéssel egészül ki:
(11) A bizottság végzi a közbeszerzési eljárás során az ajánlatok értékelését, a nyertes
ajánlattevő kiválasztását, egyéb a közbeszerzési eljárás során felmerülő döntések
meghozatalát.
(12) A közbeszerzési eljárás részletes szabályait a Vámosszabadi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének Közbeszerzési Szabályzata állapítja meg.
4.§
(1) A rendelet 13. sz. melléklete kiegészül a 6., 7., 8. sz. kiegészítő melléklettel.
5. §
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba

(2) A 2. sz. melléklet helyébe az új 2. sz. melléklet lép.
(3) A 3. sz. melléklet helyébe az új 3. sz melléklet lép.
(4) A 4. sz. melléklet helyébe az új 4. sz. melléklet lép.
Vámosszabadi, 2005. október 27.

Takács Ferenc.
Polgármester

Burányi Bernadett
Jegyző

Kihirdetve: 2005. október 28.
Burányi Bernadett
Jegyző

2. sz. melléklet
A képviselő-testület tagjainak a névsora
1. Takács Ferenc

polgármester

2. Czeglédi Andrásné

alpolgármester

3. Réti Csaba

képviselő

4. Sági Béla

képviselő

5. Vámosi Elek Balázs

képviselő

6. Müller Sándor

képviselő

7. Mezőfi István

képviselő

3. sz. melléklet
Polgármesterre átruházott feladat és hatáskörök
1. Átmeneti és tartós bentlakásos szociális intézményi beutalás
2. Szociális étkeztetés megállapítása
3. Szociális segélyként utazási támogatás nyújtása a Vének-Győr közötti
útvonalon menetrendszerinti révközlekedést igénybe vevők részére
Szociális és Egészségügyi Bizottságra átruházott feladat és hatáskörök
1.
2.
3.
4.

Ápolási díj megállapítása ( alanyi, fokozott összegű, méltányossági)
Időskorúak járadékának megállapítása
Temetési segély megállapítása
Egyszeri ( központi költségvetésből biztosított) gyermekvédelmi
támogatás megállapítása
5. Javaslattétel lakáscélú támogatásként elnyerhető pályázati összegekre

Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott feladat és hatásköre
I.
1.
2.
3.

A közbeszerzési eljárás során:
jóváhagyja a közbeszerzés becsült értékét;
meghatározza a közbeszerzési eljárás fajtáját;
megállapítja az egyes közbeszerzésekre vonatkozó ajánlati, részvételi
felhívás tartalmát, meghatározza az elbírálás szempontjait;
4. megállapítja az ajánlati biztosítékot;
5. jóváhagyja a dokumentációt;
6. felbontja az ajánlatokat, dönt az érvénytelenség megállapításáról és a
kizárásáról, valamint az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való
alkalmatlanságáról;
7. kijavítja az ajánlatban nyilvánvaló számítási hibát;
8. értékeli az ajánlatokat, az elbírálás során véleményt alkot a nyertes
ajánlatról, az érvényes ajánlatok sorrendjéről, az írásbeli szakvéleményt
jóváhagyja,
9. dönt kiegészítő tájékoztatás nyújtásának módjáról
10. jóváhagyja az ajánlatokról készített írásbeli összegzést;
11. megállapítja a közbeszerzési eljárás eredménytelenségét;
12. az értékelést megküldi a kötelezettségvállaló (ajánlatkérő) részére;
13. meghívásos eljárásban dönt az ajánlattételre meghívandók köréről, az
ajánlattevők keretszámának meghatározásáról;
14. kiválasztja a tárgyalásos eljárásban résztvevőket; meghatározza a
tárgyalás menetét, végzi a tárgyalás lebonyolítását
15. dönt a gyorsított eljárás lefolytatásáról;

16. ellátja a törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségekkel járó
feladatokat;
17. az egyes beruházások megvalósulásáról beszámol a képviselő-testületnek
18. jóváhagyja az éves statisztikai összegzést
19. árajánlatkéréssel megvalósuló beszerzés esetén véleményt nyilvánít a
benyújtott ajánlatokról.

4. sz. melléklet
A Szociális és Egészségügyi Bizottság névsora
1. Réti Csaba

elnök

2. Sági Béla

belső tag

3. Mezőfi István

belső tag

4. Némethné Vámosi Zsuzsanna külső tag
5. Ódor Józsefné

külső tag

